
 

 

 

 

 

Groningen,  4 mei 2021, 

 

Aan de bewoners en ondernemers van de Turfsingel e.o.  

 

 

Geachte mijnheer, mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Groningen beginnen wij binnenkort met de aanleg van de nieuwe 
centrumhalte oost aan de Turfsingel. In deze brief brengen wij u op de hoogte van onze 
werkzaamheden en wat dit voor u betekent. 

Wat gaan we doen? 
Op de Turfsingel, ter hoogte van het Provinciehuis en de Stadschouwburg, gaan we nieuwe bushaltes 
aanleggen. Dit heeft te maken met het verplaatsen van de busroutes van de Grote Markt naar de 
Diepenring eind dit jaar. Ook wordt dit gebied opnieuw ingericht als een 30km-zone. Daarnaast 
zullen ter hoogte van de Maagdenbrug kleine aanpassingen aan de weg gemaakt worden. 

Werkzaamheden en planning 
De werkzaamheden bestaan globaal uit twee fases. Zie het onderstaande kaartje staat waar en 
wanneer we per fase bezig zijn. 

 
 

Fase 1 – Turfsingel binnenzijde start 10 mei, werk gereed 23 juli. 

Fase 2 – Turfsingel buitenzijde start 16 augustus, werk gereed 11 november. 

Fase 1 

 

Fase 2 



 

 

Voor de aanleg van de bushaltes, zullen de bestaande verhardingen aangepast worden. Qua 
straatbeeld zal het er zoals bij de St. Jansbrug gaan uitzien. Ook zal het Schouwburgplein opnieuw 
heringericht worden. 

Verkeer en parkeren 
Doorgaand verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De omleidingsroute loopt via 
het Boterdiep, Korreweg, J.C. Kapteynlaan naar de Petrus Campersingel. 

Gedurende de werkzaamheden zult u moeilijker bij uw pand kunnen komen. Te voet zal het pand 
echter te allen tijde bereikbaar zijn. Mocht het voor u noodzakelijk zijn om op bepaalde momenten 
met de auto bij het pand te komen dan kunt u contact met mij opnemen en zullen wij hier 
gezamenlijk een oplossing voor vinden.  

Door de werkzaamheden zult u helaas overlast kunnen ervaren. Wij doen er alles aan om dit te 
beperken. 

Informatievoorziening 

• Op de facebookpagina bussen-over-Oost-Haltes-Turfsingel vindt u alle informatie over dit 
project en wordt u op de hoogte gehouden gedurende het verloop van de werkzaamheden.  

• Ook kunt u voor meer algemene informatie over het project terecht op de site van de 
gemeente Groningen https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project_tag/bussen-over-oost/ 

• Alle ondernemers worden aan het begin van het werk bezocht om zo goed mogelijk te 
kunnen inspelen op de wensen voor de bereikbaarheid van de panden. 

• Ook kunt u altijd met mij contact opnemen, of de uitvoerder op het werk aanspreken bij 
eventuele vragen of problemen. 

 

Contact  
• Aannemer Broekema Wegenbouw Groningen 
• Omgevingsmanager Koos Bakker, telefoonnummer 06 28 75 53 79. 
• U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op onze Facebookpagina bussen-over-

Oost-Haltes-Turfsingel. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Koos Bakker 

Omgevingsmanager Bussen over Oost, haltes Turfsingel 
Broekema Wegenbouw te Groningen 


